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چکیده
در میان کارکردهای بشری ،یکی از گستردهترین موضوعات مرتبط با زندگی اجتماعی ،مدیریت است
بهگونهای که بشر در اداره امور زندگی از تولد تا مرگ ،با آن روبرو است .عرفان اسالمی فینفسه در همه
ابعاد وجود بشر ،خاصه در جنبههای اجتماعی آن همچون مدیریت ،مکتبی یکپارچه عملی تلقی میشود .این
پژوهش ،موضوع مدیریت را با رویکرد عرفان اسالمی مبتنی بر نظرات جمعی از صاحبنظران مرتبط در دو
قلمرو عرفان و مدیریت آموزشی و برنامهریزی مورد کاوش قرار داده است ،مدل مدیریت مبتنی بر عرفان
اسالمی با کفایت شایستگی نیل به اثربخشی در عمل ،مواجهه و مدل پیشنهادی مدیریت مبتنی بر آموزههای
عرفان اسالمی در سنجه پارسونز در چهار بعد اثربخشی :انطباق ،کسب هدف ،یگانگی و حفظ الگوها مورد
تأیید صاحبنظران مرتبط قرار گرفته است .یافتههای این پژوهش میتواند هم در باورهای معیار و سنجه و
چگونگی تحقق آن در نظام آموزشی ،تربیتی و نیز در تقویت و حفاظت از دستاوردهای فرهنگی و معنوی
مدیریت سطوح مختلف انقالب منبعث از تفکر ناب اسالم اصیل و هم عاملی در پژوهش گری این حوزه
نسبتاً مغفول مورد بهرهبرداری قرار گیرد.

واژههای کلیدی :سنجش پارسونز ،روش کیو ،عرفان ،مدیریت

 .2دانشجوی دکتری تصوف و عرفان ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران.
 *.0دانشیار ،گروه راهنمایی و مشاوره ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .3دانشیار ،دانشگاه امام حسین (ع) ،تهران ،ایران.
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مقدمه
مدیر در حقیقت عمود خیمه یک سازمان و نماد و ماکتی از حقیقت سازمان تلقی میشود و
مدیریت یک سازمان و اجتماع و کشور بهعنوان ثروت و سرمایه گرانسنگی به شمار میآید
که تأثیر شگفت آمیز آن بر ایجاد ارزشافزوده در ابعاد مادی و معنوی انسان و تحقق بخشیدن
به انتظارات نوپدید ذینفعان درونی و بیرونی و تعامل صحیح با جامعه و ارتقاء کیفیت بر کمتر
کسی پوشیده نیست .از دیگر سو ساختارهای مکاتب مدیریتی با همه محاسن و دستاوردها،
همچنان با تداوم نظریهای پس از نظریهای ،به دنبال پیدا کردن پازلهای مفقود در تکمیل
پالن مدیرت است .آنگونه که در مدیریت کالسیک ،انسان ،موجودی مادی ،اقتصادی و
قابلکنترل با مشوقهای صرفاً دنیایی است و از حیث نظریه سیستمها که سیستمی بسته به
شمار میرود؛ بنابراین از چنین ساختاری هرگز نمیتوان انتظار ایفای نقش خلیفهاللهی مدیر
را داشت و اینچنین است در مدیریت نیوکالسیک (جنبش روابط انسانی) که با نگاهی کامالً
انسانی به محیط کار با بیاعتنایی به انسان و نیازهایش در پی مقاصد خویش است؛ و نهایتاً
مکتب نوین (معاصر) با همه تالش و اهتمام در پی درمان درد بیهویتی حاکم بر ساختارها،
از طریق ایجاد اتحاد بین کالسیک و نیوکالسیک و ادعای همزمانی نگاهی جامع و
سیستماتیک به ابعاد انسانی و سازمانی ،باز به دلیل آنکه بر مبنای معیار و سنجه کرامت الهی
انسان بنا نهاده نشده و بلکه روابط انسانی در خدمت افزایش تولید و به تعبیری اصالت تولید
است ،نتوانست جهان تشنه به عرفان و معنویت را در قلمروهای مدیریتی درمان بخشد (رک
به :احمدی .2393.ایراننژاد 2393 ،و رضائیان )2303 ،و اینجا است که عصر کنونی به دلیل
گرایش به معنویت به عصر معنویت مسمّی و بر مبنای چنین گرایشی شاهد خلق قارچ گونه
عرفانهای کاذب و دروغین هستیم که به هر حیله و خباثتی میکوشند تا تشنگان را از مشرب
خود بنوشانند .در عرفان اسالمی انسان تجلی اسما و صفات خداوند بشمار میرود و همچنان
که خداوند متعال «کل یوم هو فیشان» است ،وجود انسان نیز از منظر عرفان اسالمی همواره
در تجلی و تکامل از ناسوت تا ملکوت است .از این منظر آموزههای عرفان اسالمی با التفات
به همه ابعاد وجود بشر ،خاصه در جنبههای اجتماعی آن همچون مدیریت ،مکتبی یکپارچه
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عملی تلقی میشود و بر مبنای« :النّاسَ علی دینِ مُلُوکِهم» (مجلسی ،ج  )7 ،220چنانچه
ساختارهای مدیریتی و مدیران ،ممهد به این آموزهها شوند ،تأثیر شگرف آن در همه
دامنههای اجتماع سریعتر و بهتر و بیشتر هویدا خواهد شد.
اینک پس از گذشت چهار دهه از عمر انقالب اسالمی ،آنچه بیشازپیش برای مدیران
سطوح مختلف نظام جمهوری اسالمی احساس نیاز میشود ،تبیین چرایی بهرهجویی از
آموزههای عرفانی در مدیریت است؛ زیرا:

 -2امروزه آحاد مردم ،با بسترهای فراهمشده از امکانات ارتباطاتی همچون ماهواره ،اینترنت،
فضای مجازی و ...حیات خود را در یک دهکده جهانی مالحظه میکنند و بدینجهت سنجه
و سنگ ترازوی داوری در مقبولت و رضایتمندی بهویژه در قلمرو تصمیمات و عملکرد
مدیران را نه در سطح شهر و منطقه و کشور و بلکه با نگاه جهانی ارزیابی میکنند (رویکرد
دهکده جهانی).

 -0انتظار بهجا و بهحق مردم پس از چهار دهه از انقالب از مدیران آن است که بر مبنای
ارزشهای معنوی اسالم و انقالب اسالمی ،با رویکردی تکلیف مدارانه و تقرب الی اهلل ،عمل
کنند( .رویکرد تکلیف مداری)
 -3اعمال نظریه حاکمیت والیتفقیه در اداره اجتماع ،برای آحاد ملت ،انتظار به حقی را
پدید آورده است تا مسئوالن نظام اسالمی و مدیران دستگاههای مختلف را در تبعیت عملی
و الگوپذیری از زندگی سبکبار و ساده امام راحل و رهبر معظم انقالب اسالمی مشاهده
کنند ،اهتمامی که با تمرین و ممارست در انجام عمل صالح ،کسب شایستگی رضایت امام
زمان صلواتاهللعلیه را در پی داشته باشد( .رویکرد الگویی).

 -4یکی از نقشههای شوم موفقیتآمیز استکبار جهانی ،معرفی وارونه از پوستین اسالم عزیز
است .ایجاد تشکیالتی همچون داعش ،با بیرق و پرچمی برافراشته از مقدسترین شعائر
اسالمی ،ما را به این باور یقینی رهنمود میسازد که برندهترین طرح تقابلی و برندهترین سالح
در مقابله با این دسیسهها ،ایجاد وحدت با اعمال مدیریتی بر پایهی عرفان اسالمی است؛ که
بر محور توحید وجودی ،موحدانی با شاخصههای محبت و عشق و ایثار و ایمان ،تجلیبخش
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رحمت الهی و مجری شعار پیامبر رحمت (ص)« :یَا أَیُّهَا النَّاسُ قُولُوا :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ،تُفْلِحُوا»
(حنبل؛ 0۲؛  )424باشد( .رویکرد رحمانی).
 -۲عدالت که در اصول مذهب تشیع نقش پرچم هدایت در صراط زندگی فردی و بهویژه
نظام اجتماعی تلقی میشود و انقالب اسالمی منبعث از این دیدگاه همه تشنگان به عدالت و
حتی آحاد نجیب دیگر ادیان کشور را خوشبینانه تا پای ایثار جان و مال به میدان آورده ،به
این امید که دستاندرکاران نظام با رویکرد عدالتی علوی و اجتناب از هرگونه دنیاخواهی
و زراندوزی و اختالس و قدرت طلبگی ،ضامن نیک بختی آنان در زندگی باشند (رویکرد
عدالتخواهی).

 -6بنا به فرمایش نبی مکرم اسالم« :ان اللّه تعالی لم یکتُب علینا الرّهبانیة ،انّما رهبانیّة اُمتّی
الجهادُ فی سبیل اللّه»( .قمی ،ج  )407 ،3رهبانیت در اسالم ،رهبانیت منفی و رویگردان از
جماعت نیست .عرفان بیش و پیش از آنکه یک مکتب نظری باشد مکتبی یکپارچه عملی
بشمار میرود و در ظل آموزههای عرفانی بوده است که عارفان واصلی همچون امام خمینی
(ره) و مقام معظم رهبری توانستند رهبری و مدیریت جهان اسالم را برعهده گرفته و جوامع
انسانی جهان تشنه از معنویت را با اقتدار تمام متوجه خویش نمایند( .رویکرد انزوا زدایی)
 -7قران کریم درمان همه اضطرابها و دلنگرانیها را در ذکر و یاد به خداوند معرفی
مینماید « الَّذینَ آمَنُوا وَ تَطمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکرِ اللَّهِ أَال بِذِکرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ» (الرعد – )00
ضرورت نیاز به آرامش و طمانیه بخشی در عصر اضطراب و آشوب برآمده از هجمههای
همهجانبه شیاطین زمانه و شبهه پراکنی و حملههای لحظهبهلحظه به باورها و معتقداتی که در
جنگ نرم بر مردم خداباور ایران اسالمی وارد میشود جز با سرکشیدن شراب طهور و
روحبخش معرفت به حضرت حق در مشرب عرفانی مقدور نخواهد بود( .رویکرد آرامش
بخشی)
 -0انتظار کنونی آحاد ملت ،از سطوح مختلف مدیران دستگاهها فراتر از سالهای اوایل
انقالب رفته و بلکه بیاغماضتر شده است؛ و اینکه میبینند بسیاری از نارضایتیهای موجود
از عملکرد مدیران بهویژه در امانتداری و اجتناب از خیانت را ،متوجه عدم باور و التزامی
ویژه در تخلق به خودمراقبتی بر مبنای باورهای یقینی به مبدأ و معاد میدانند؛ بنابراین تأثیر
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آموزههای عرفان اسالمی را در نظام تربیت مدیران در جهت رفع این فقدان تعالیجویی و
اجتناب از مرتکب شدن به رفتارهای بزهکارانه و غیرانسانی ،الهی مثبت تلقی میکنند.
(رویکرد حل فقدان تعالی معنوی)
حال آنچه بر اصرار ما در اِعمال آموزههای عرفان اسالمی بهعنوان روح حاکم بر
ساختارهای مدیریتی تأکید و تأیید مینماید
هدف این پژوهش آن است تا با بهرهجویی از سنجش پارسونز ،اثربخشی مدل مدیریت
عرفان اسالمی را بررسی و آن را در پیش روی مدیران و سیاستگذاران قرار دهد ،باشد تا
با تأمل و اندیشه پیرامون آن در نحوه و سبک مدیریتی خود تجدیدنظر و در اثربخشی نظام
مدیریتی کشور مؤثر واقع شود و افزون بر آن ،عرفان اسالمی را در حقیقت راستینش با
الگوپذیری از انسان کامل و کامل شدن مدیران در سیر و سلوکی بر مشی اسفار مترسّم
صدرایی ،از انزوای منفی نجات بخشد .سلوکی که قلبها را تسخیر و بسترساز حاکمیت
جهانی انسان کامل را در پی خواهد شد .همان عرفان نابی که امام راحل با مشی آن مدیریت
جهان اسالم را متحول و مقام معظم رهبری اداره جهان اسالم را اداره و مستضعفان در بند
جهان را امیدوار و بهعنوان دوا و درمانی ،به خود متوجه ساختند.
در قرآن کریم (ذاریات )۲6 ،هدف از خلقت انس و جن ،عبادت شمرده شده است.
همچنان که برای انسان در مجموعه ماسوی اهلل ،مقامی ویژه -مقام خلیفهاللهی -تعریف شده
(بقره )32 ،و فرمایش« :فَتَبارَکَ اللَّهُ أَحسَنُ الخالِقینَ»(مؤمنین )24 ،ناظر بر تجلی جمال و جال
ل نیکوترین آفریدگار بر انسان است .مطابق اندیشه عرفان اسالمی ،نگاه مدیریت عرفان
اسالمی به انسان عالوه بر امور دنیایی به مسائل فرادنیایی و اخروی بهشدت معطوف است و
این موضوع بر خود مراقبتی فرآیندی را در تعیین اهداف ،رویکرد و روشها و مقاصد نشان
میدهد« .اسالم برای انسان مقام خلیفهاللهی قائل است و غایت انسان را رسیدن به کمال
واقعی متکی بر فطرت الهی و قرب الی اهلل با استفاده از مبانی وحی و سیره و سنت پیامبر
(ص) و ائمه معصومین میداند و به رشد همه ابعاد وجودی انسان در جهان مادی و معنوی و
اخروی توجه دارد .درحالیکه در مکاتب سکوالر ،نگرش به انسان ،نگرشی تکبعدی و
مادی و لذتگرایانه محض است در این مکاتب ،به بُعد روحی انسان توجه نمیشود و با
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حذف دین و خدا ،انسان را با دو بال عقل و علم ،فعال مایشای هستی دانسته و مرگ را پایان
زندگی و حیات انسان میداند این نگرش به هستی و انسان ،دارای سبک مدیریت دنیاگرایانه
و بهرهکشی حداکثری از انسان بدون توجه به بعد معنوی و روحانی او است(».بهرامی
قصرچمی . )239۲بدینجهت عارفان اسالمی بر آنند تا با آموزههایی برخاسته از معرفتهای
شهودی ،تفسیری عارفانه از هستیشناسی و ماسوی اهلل و در رأس آن از انسان کامل ،بهعنوان
تجلی و نمود آن «بود» بهعنوان خلیفه خداوند ارائه نموده (عرفان نظری) و در مقام عمل ،با
التزام به الگوپذیری از حقیقت محمدیه در همه احوال و مقامات ،سیر و سلوکی متعبدانه و
موحدانه را در پیشگاه حضرت ربوبیت ،جل و عال راهنما باشند ،آنچه در عرفان اسالمی
توسط عارف در التفات به احوال و مقامات در تربیت نفس و تجلی خلیفهاللهی در ذیل
عناوینی همچون :وجودشناسی ،نفس شناسی ،معادشناسی ،شناختشناسی صورت میپذیرد
در سفرهای معنوی و روحانی چهارگانه ذیل عنوان اسفار اربعه صدر المتالهین میتوان
مالحظه نمود آنگونه که سالک در سفر اوّل خود با سیر مِنَ الخَلقِ اِلَى الحَقِّ یا سیر الىاهلل،
ضمن درنوردیدن حجابهای ظلمانى نفس و حجابهای نورانى قلب و عقل و روح و در
سفر دوم ،یعنی سیر مَعَ الحَقِّ فِى الحَقِّ بِالحَقّ :بر همه اسمای حق بهجز اسم مستأثر ،واقف و
با فنای ذات ،صفات و افعال خود در حق ،مقام والیت را به کمال رسانده و نیز در سفر سوم،
از سیر مِنَ الحَقِّ اِلَى الخَلقِ بِالحَقّ ،با سفر در عوالم جبروت ،ملکوت و ناسوت به مشاهده این
عوالم پرداخته و نهایتاً در سفر چهارم یعنی سیر مِنَ الخَلقِ فِى الخَلقِ مَعَ الحَّق ،عارف با مشاهده
خالیق و آثار و لوازم و سود و زیان دنیوى و اخروى برخاسته از آنها ،از کیفیّت بازگشت
ایشان بهسوی حق آگاه و بر انگیزهها ،موانع و عواقب آن وقوف مییابد .اینگونه نگاه
استراتژیک و برنامهریزی ،اجرا و عمل ،کنترل و ارزیابی هوشمندانه و بصیرت مدار ،درست
همان نقطهی مشترکی است که یک مدیر و بهویژه مدیر اسالمی میکوشد تا در خود و دیگر
همکاران و همیاران با مجال بخشی به استعدادها و قابلیتها و رشد و ارتقای آنها و
بهرهگیری از توانمندیهای افراد در رسیدن به اهداف سازمانی با رویکرد اثربخشی و کارایی
که از آن در علم مدیریت به انجام کار درست و درست انجام دادن کارها نام برده میشود،
برسد و همه مراحل اصول مدیریت مانند برنامهریزی ،سازماندهی ،بسیج و بهرهگیری از منابع
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و امکانات ،هدایت و رهبری و کنترل و ارزیابی را به اجرا گذارد .امری که از تلفیق این دو،
ما را به مدیریتی ممتاز از مدیریتهای سکوالر در کرسی مدیریتی مبتنی بر آموزههای عرفان
اسالمی رهنمون میسازد .اسالم نابِ محمدی در تحقق شریعت خود در آیه  09سوره فتح،
معیّت افراد را بهعنوان یاران رسولاهلل (ص) ،با دو صفت بارز« :أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ
بَیْنَهُمْ» و « تَرَاهُمْ رُکَّعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ
السُّجُودِ» ترسیم مینماید ،و این بدین معنا است که شرط در معیت رسولاهلل بودن ،رویکردی
تولی و تبری داشتن است تا انسان بتواند توفیق طریقت نبوی را داشته باشد و این حاصل
نمیشود مگر در خاکریز مقامات عبودیت عرفان ناب که به فضل الهی سالک الی اهلل توفیق
سرنهادن بر آستان حضرت حق را مییابد .علی علیهالسالم در توصیف یاران خاص حضرت
حجت (عج) ،به یاورانی اشاره دارد که در رکاب حقیقت مهدوی ،راهبان شب و شیران
روزند« :فِیهِمْ رِجَالٌ لَا یَنَامُونَ اللَّیْلَ ،لَهُمْ دَوِیٌّ فِی صَلَاتِهِمْ کَدَوِیِّ النَّحْلِ .یَبِیتُونَ قِیَاماً عَلَی
أَطْرَافِهِمْ وَ یُصْبِحُونَ عَلَی خُیُولِهِمْ .رُهْبَانٌ بِاللَّیْلِ ،لُیُوثٌ بِالنَّهَار ».حضرت را یارانی است که
شبهنگام نخوابند .بسان زمزمهی زنبورعسل ،زمزمه نمازشان برپاست .از شب تا به صبح در
حال قیام و رکوع و سجودند و بامدادان بر مرکبهایشان سوارند .آنان ،راهبان شب و شیران
روزند(« .مجلسی ،2424 ،ج  .)324 :۲0در روایتی از پیامبر اسالم آمده است» :که فرزند
عثمان بن مظعون از دنیا رفت .عثمان بسیار غمگین شد تا آنجا که خانهاش را مسجد قرار داد
و مشغول عبادت شد و هر کاری را جز عبادت ترک گفت .این خبر به رسول خدا
(صلیاهللعلیهوآلهوسلّم) رسید .او را احضار کرده فرمودند« :یا عُثمان انّ اهلل تبارک و تعالی
لم یَکتُب علَینا الرُّهبانیّه انّمَا رُهبانیة اُمّتی الجهادُ فی سبیلِ اهلل»(متقی الهندی .)7۲0 ،3 ،2909

دعوت مردم بهسوی خدا و دور ساختن بندگان از پرستش بتها و قیام به عدالت و اجرای
قسط ،از مهمترین اهداف انبیا ،بوده است .امام خمینی در اثبات این مطلب میفرمایند:

«براى اینکه کمى معلوم شود فرق میان اسالم و آنچه بهعنوان اسالم معرفى مىشود تا
چه حد است ،شما را توجه مىدهم به تفاوتى که میان قرآن و کتب حدیث ،با رسالههاى
عملیه هست :قرآن و کتابهاى حدیث که منابع احکام و دستورات اسالم است ،با رسالههاى
عملیه که توسط مجتهدین عصر و مراجع نوشته مىشود ،از لحاظ جامعیت و اثرى که در
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زندگانى اجتماعى مىتواند داشته باشد بهکلى تفاوت دارد .نسبت اجتماعیات قرآن با آیات
عبادى آن ،از نسبت صد به یک هم بیشتر است! از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه
کتاب است و همه احکام اسالم را در بردارد ،سه ـ چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف
انسان نسبت به پروردگار است؛ مقدارى از احکام هم مربوط به اخالقیات است؛ بقیه همه
مربوط به اجتماعیات ،اقتصادیات ،حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است» (خمینی ،23۲6
.)۲2

حال سؤال اساسی چنین است که با وجود چنین اسالمی آیا میتوان به اسم اسالم ،از
عرفان خلوت و انزوا و رهبانیت سخن به میان آورد؟ مقام معظم رهبری در دیدار اعضاى
مجمع عالى بسیج مستضعفین اینگونه فرمودند که ...« :این حدیث معروفِ «مَن اَصبَحَ وَ لَم
یَهتَمَّ بِاُمورِ المُسلِمینَ فَلَیسَ بِمُسلِم» و از این قبیل ،فراوان آیات و روایاتى در متون اسالمى
است که این جزو بیّنات اسالم است؛ یعنى اسالم انسان را اینجور خواسته است که مسئول
باشد؛ هم نسبت به خود ،هم نسبت به نزدیکان خود ،هم نسبت به جامعهى خود ،هم نسبت
به بشریّت مسئول است( ».خامنهای.)2393/26 ،

امام خمینی ( .2362ج  )023 ،2۲میفرمایند« :باید اهتمام به امر مسلمین داشته باشیم.
اهتمام به امر مسلمین این نیست که من بروم نماز .امور مسلمین عبارت از امور سیاسی و
اجتماعی مسلمین است .تمام انبیا از صدر بشر و بشریت ،از آنوقتی که آدم  -علیهالسالم -
آمده تا خاتم انبیا  -صلیاهلل علیه و آله و سلم  -تمام انبیا برای این بوده است که جامعه را
اصالح کنند؛ فرد را فدای جامعه میکردند .ما فردی باالتر از خود انبیا نداریم .ما فردی باالتر
از ائمه نداریم علیهمالسالم این فردها خودشان را فدا میکردند برای جامعه .خدای
تبارکوتعالی میفرماید که انبیا را ما فرستادیم ،بینات به آنها دادیم ،آیات به آنها دادیم،
میزان برایشان دادیم و فرستادیم لِیَقوُمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛ (الحدید .)0۲ ،غایت این است که مردم
قیام به قسط بکنند ،عدالت اجتماعی در بین مردم باشد ،قیام بالقسط و مردم را به قسط
واردکردن مگر میشود بدون دخالت در امور سیاسی؟ مگر امکان دارد بدون دخالت در
سیاست و دخالت در امور اجتماعی و در احتیاجات ملتها ،کسی بدون اینکه دخالت کند،
قیام به قسط باشد؟ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ باشد؟»(همان .)02۲ ،بیشک چنین اسالم نابی در

شناسایی الگوی ذهنی صاحبنظران عرفان اسالمی ...

9

شریعت خود بهعنوان «علت محدثه» ی سعادت آفرینی و کمال زایی ،طریقت عرفانی ناب
را میطلبد تا بهعنوان «علت مبقیه» ،امکان وصول حقیقت را میسر سازد؛ و چنین عرفان نابی
همان عرفانی است که بر مبنای عبودیت و فناء فی اهلل ،زاهدان شب و شیران روز میپروراند.
عرفانی است جهتبخش عرصههای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،امنیتی و...؛ که« :به جامعه
با سه عنصر هدایت تربیت والیت مینگرد و سالک در فرآیند تعریف و تنظیم ارتباط با خدا
به تعریف و تنظیم ارتباط با اجتماع نیز اهتمام ورزد و عارف» با تفسیری عارفانه از اجتماع و
جامعه بهعنوان تجلی الهی میکوشد تا جامعه را از کثرت بهسوی وحدت سوق دهد؛ بنابراین
دو مقوله  .2هدایت اجتماعی .0 ،مدیریت اجتماعی (مدیریت مبتنی بر اسمای حسنای الهی،
مدیریت متعالیه توحیدی) در آن از موقعیت ممتاز برخوردار است که در سفر سوم و چهارم
اسفار اربعه عرفانی متبلور میشود و میتواند جامعهشناسی و جامعه سازی خاص خود را به
ارمغان بیاورد .انسان کامل است که مسئولیت هدایت تربیت و تحقق عدالت اجتماعی را پس
از سفرهای یاد شده بر عهده میگیرد (رودگر .)926- 927 ،2397 ،شهید مطهری میفرمایند:
عرفان هیچوقت درنهایت امر ،سَر از خدمت به خلق درنمیآورد ،در وسط راه و بلکه در
مقدمه راه سر از خدمت به خلق درمیآورد .خدمت به خلق در عرفان هست و باید هم باشد
ولی خدمت به خلق نهایت عرفان نیست ،خدمت به خلق مقدمهای از مقدمات عرفان است.
(مطهری ،2303 ،ج .)009 :03
امام خمینی ( )2376:296میفرمایند« :خالفت ظاهری که منصب الهی است همانند نبوّت
امری است که بر مردم پوشیده است ،روی این جهت تصریح به آن واجب و الزم است .قسم
به جاندوست که تصریح و تنصیص خالفت بر پیامبر از بزرگترین واجبات الهی بوده و
تضییع این مسئله خطرناک با بیان نکردن آن باعث تشتت امر است و اختالل آثار نبوت و از
بین رفتن آثار شریعت میشد .این کار از قبیحترین اموری است که نسبت به افراد عادی
سزاوار نیست چه رسد به اینکه به پیامبر اسالم نسبت داده شود» و در شرح «فص یعقوبیه»
مینویسد« :و الناموس هوالشرع» ،ناموس همان چیزی است که انسان در مقام حفظ و اختفای
آن میکوشد و چون مقصد انبیای الهی بسط معرفت حق و معروفیت و معبودیت آن در عالم
است و این مقصد محقق نمیشود مگر با حفظ اموری ،لذا حفظ و صیانت نوامیس پنجگانه
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الهی ضروری است :ناموس حیات (بهوسیله آن معرفت و موجودیت حاصل میشود)-2.
ناموس عقل (بهوسیله آن خدا شناخته و عبادت میشود)-0 .ناموس مال (بهوسیله آن معاش
و معاد مردم اصالح میشود)-3 .ناموس عرض (که با حفظ آن توالد و تناسل و بسط
معروفیت و معبودیت محقق میگردد) -4 .ناموس شریعت (که همان ناموس عبودیت و
معروفیت است) (خمینی.)244-243 :2426 ،

پیامبر فرمودند کسی که برای رفع نیاز برادر مؤمن خود کوشش نماید مانند این است که
 9هزار سال خداوند متعال را عبادت نموده درحالیکه روزها را روزه گرفتن و شبها را هم
شبزندهداری نموده (مجلسی  2424ج )32۲ .74؛ و نیز فرمودند« :الخَلقُ عِیالُ اللّه ِ ،فَأَحَبُّ
الخَلقِ إلَى اللّه ِ مَن نَفَعَ عِیالَ اللّه ِ ،وأدخَلَ عَلى أهلِ بَیتٍ سُرورا» (الکافی .)6 / 264 / 0 :خلق،
نانخور خدایند ،ازاینرو محبوبترین خلق در نزد خدا ،کسى است که به نانخوران خدا
سودى برساند و خانوادهای را شادمان کند .پیامبر بزرگوار اسالم (ص) محبوبترین بندگان
را در نزد خداوند اینگونه معرفی مینمایند« :أحَبُّ عِبادِ اللّه ِ إلَى اللّه ِ أنفَعُهُم لِعِبادِهِ ،وأقوَمُهُم
بِحَقِّهِ؛ الَّذینَ یُحَبِّبُ إلَیهِمُ المَعروفَ وفِعالَهُ»( .بحار األنوار )2۲0 ،77 ،محبوبترین بندگان در
نزد خداوند ،سودمندترینشان نسبت به بندگان و پایبندترینشان نسبت به گزاردن حقّش است؛
کسانى که خداوند ،کار نیک و انجام دادن آن را محبوبشان ساخته است .بدیهی است برای
تحقق چنین مقصد واالی الهی ،بیش و پیش از هر چیز باید به تربیت نفوس و در رأس آنها
مدیران را در تربیتی عرفانی که همانا سیر و سلوک در عبودیت حضرت حق است مجهز و
ممهّد نمود.
تاکنون پژوهشی در خصوص سنجش مدیریت عرفان اسالمی صورت نگرفته است ولی
تالشهای قابل ستودنی از سوی برخی پژوهشگران در تأثیر معنویت و یا دین بر سبکهای
مدیریتی به عمل آمده است همچون:
فیروزه خرم پور در مقاله بایستههای اخالقی مدیریت معنوی امام علی (ع) در بعد
حکومتداری اجتماعی ،آورده است :آنچه از این مقاله دریافت میشود این است که
حضرت علی (ع) بهعنوان کامل ترین الگو در تأسیس دولت دینی محسوب شده و برخی از
ویژگیهای بایدهای دولت دینی از منظر ایشان بدین شرح است :عنایت به بیتالمال ،احتراز
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از اندوختن مال نزد متصدیان حکومت ،زهد و سادهزیستی گردانندگان امور حکومتی،
امربهمعروف و نهیازمنکر ،توجه به حال فقرا و دردمندان ،عدالت محوری ،شفافسازی،
ندادن فرصت به فرصتطلبان ،عنایت خاص به قوای نظامی و ...پس اگر دولتی میخواهد
ادعای دینی بودن داشته باشد ،موفق نخواهد شد مگر با مزین شدن به این صفات و این مقدور
نخواهد بود مگر با الگو گرفتن از حکومت علی (علیهالسالم).
سیده خدیجه معافی مدنی و دیگران در مقاله :واکاوی موانع مدیریت معنوی در
دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازندران )239۲( ،نتیجه گرفتهاند که  7عامل موانع مدیریت
معنوی در دانشگاه میتواند نمود پیدا کند که این  7عامل عبارتاند از :مادیگرایی،
تمرکزگرایی ،فردگرایی ،موانع اقتصادی ،منفعتگرایی ،حاشیه بودن اساتید و زندگی
بیهدف.

دکتر حسین پیر کولیوند و دیگران در «بررسی تأثیر معنویتگرایی کارکنان بر مدیریت
ضربات روحی سازمانی در یک بیمارستان» ( )2396به دنبال این بودهاند تا تأثیر
معنویتگرایی کارکنان را بر مدیریت ضربات روحی سازمانی ارائه نموده و راهکارهای
مشخصی به بیمارستانها و محیطهای درمانی جهت مدیریت ضربات روحی سازمانی ارائه
نماید.
حبیبه نجفی و دیگران ( )2396در مقاله تأثیر رهبری معنوی بر رضایت شغلی کارکنان با
میانجیگری سالمت معنوی برای ارائه مدل معادله ساختاری در یافتهاند که :رهبری معنوی
با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنادار دارد .همچنین رهبری معنوی از طریق تأثیر مثبت بر
سالمت معنوی ،موجب افزایش رضایت شغلی کارکنان میشود؛ و توصیه نمودهاند این
سبک رهبری را بهعنوان سبک رایج و غالب در برنامههای خود بهکارگیرند و باعث افزایش
رضایت شغلی و عملکرد سازمان خود در دنیای رقابتی امروزی شوند.
در مقاله تأملی بر معنویت سازمانی با رویکرد اسالمی ( )2390این نتیجه استخراج شده
است که :تمرکز بر معنویت میتواند وسیلهای باشد برای کنترل محیط ،جلوگیری از تعارض،
پذیرش اهداف سازمانی و کسب موفقیت بهگونهای که گروهی بر این باورند که باید
معنویت را بخش مهمی از برنامههای سازمان به خسای آورد.
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عابدی جعفری ،حسن و رستگار ،عباسعلی )2306( ،در مقاله پژوهشی خود با عنوان:
ظهور معنویت در سازمانها :مفاهیم ،تعاریف ،پیشفرضها ،مدل مفهومی ،و هدف مقاله را
دستیابی به یک چارچوب نسبتاً جامع و قابلقبول از معنویت که بتواند همه ابعاد وجودی
انسان شامل؛ زیستی ،اجتماعی ،روانی و معنوی را در برگیرد .اعالم نمودهاند با تأکید بر نوع
شناسی از سنخ معنویت فرادینی با رویکرد شناختی ا که بر اساس آن مدل مفهومی تحقیق
برای تمهید بستری جهت پژوهشهای آینده ترسیم شده است.

فاطمه شیخی نژاد و گلناز احمدی ( )2307در مقاله مدیریت در پرتو معنویت ،اظهار
داشتهاند معنویت در سازمان ،پدیده نوظهوری است که بسیاری از صاحبنظران مدیریت و
سازمان و نیز مدیران را ،در سطوح مختلف به خود جلب کرده است .بر این اساس ،بسیاری
از آنان معنویت را بهعنوان منبعی پایدار برای سازمانها دانستهاند که میتواند به آنها در
زمانهای پرتالطم و آشوبزده ،یاری رساند و تناقض نمایی نظم و بینظمی در سازمان را
حلوفصل کند.
سید مهدی الوانی و دیگران ( )2390در مقاله ارائه مدل رهبری معنوی در نظام اداری
ایران با رویکردی توسعهای ،با بهرهگیری از نظرات خبرگان و از طریق پیمایش تعدادی
دستگاههای دولتی ،نقش سازههای رهبر معنوی ،پیروان معنوی و زمینه معنوی را در اثربخشی
رهبری بررسی نموده و از نتایج پژوهش آن است که سازههای جدید نقش معناداری در
پیشبینی اثربخشی رهبری دارند.
خدیجه کاظمی در مقاله مدیریت با تکیه بر معنویت )2307( ،معتقد است دالیل سودمند
بسیاری برای بررسی رابطه معنویت و مدیریت وجود دارند .یکی از آنها تأثیری است که
معنویت بر رفتار مدیریتی دارد و دیگری دورنمای کار توأم با معنا است .ایجاد معنویت در
کار ،دارای مزایای بسیاری برای مدیریت کارکنان و سازمان است .معنویت ،ماهیت کار را
تغییر میدهد .افراد در جستجوی معنا در کارشان هستند ،آنها به دنبال راهی هستند که
زندگی کاریشان را با زندگی معنویشان پیوند بزنند.
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روش
اهتمام این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش کیو که هدفش کشف اندیشهها و
نگرشها درباره یک موضوع است (داناییفرد و دیگران )62 :2392 ،ذهنیت متولیان فرهنگ
را در دو حوزه عرفان و مدیریت با بهرهجویی از اعتبار روش کیو برای به چنگ آوردن
دیدگاههای مشارکتکنندگان (استاکسن و دورسن  )264 :0222شناسایی و تحلیل کند
اجرای این پژوهش با استفاده از طرح تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی 2انجام گرفته است .در
این طرح معموالً به روش کیفی به تدوین یک چارچوب اولیه راهنما پرداخته میشود و
مراحل دیگر با استفاده از روشهای کیفی تا نیل به نتیجه مورد انتظار ادامه مییابد.
بهاینترتیب در این طرح ،با گردآوری و تحلیل دادههای کیفی به تعیین جنبههای اصلی
پدیده موردبررسی پرداخته میشود و از این جنبهها بهعنوان ابعاد موردنظر برای تدوین
الگوی نهایی استفاده میشود .ما نیز در این پژوهش ،به ترتیب با بررسی کتابخانهای و مصاحبه
با صاحبنظران چارچوب اولیه راهنما را تهیه و سپس بر اساس روش کیو 0که عامل پیوند
بین دادههای کمی و کیفی است مراحل نهایی پژوهش را تا طراحی و اعتباریابی مدل مورد
انتظار دنبال نمودهایم .جامعه آماری موردنظر نیز شامل افرادی بودند که تا حدودی با موضوع
عرفان و مباحث مدیریت آشنایی داشتند .انتخاب آنها نیز با روش گلوله برفی3یا زنجیرهای
و تا مرحله اشباع نظری 4ادامه یافته است .دیدگاههای این افراد که  09نفر را شامل میشوند
تا پایان مراحل مورداستفاده پژوهشگر قرار گرفته است.

1. Exploratory mixed method design
2. Q Methodology
3. Snowball sampling method
4. Theoretical saturation
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یافتهها
متغیرهای جمعیت شناختی مشارکتکنندگان :بهمنظور بررسی وضعیت جمعیت شناختی
مشارکتکنندگان ،در این بخش ،متغیرهای مربوطه افراد موردمطالعه ارائه میگردد.
جدول  .1متغیر جنسیت مشارکتکنندگان
شاخصها

تعداد

درصد

مرد

04

%00

زن

۲

%20

جمع

09

%222

جنسیت

در جدول  2وضعیت متغیر جنسیت مشارکتکنندگان مشاهده میشود .همانطور که
نتایج نشان میدهند از بین مشارکتکنندگان ،تعداد  04نفر ( 00درصد) مرد و  ۲نفر (20
درصد) افراد موردمطالعه زن میباشند.
جنسیت مشارکت کنندگان
25
20
15
10
5
0
زن

مرد

نمودار  .1توزیع نمونه برحسب جنسیت مشارکتکنندگان
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جدول  .2متغیر وضعیت اشتغال مشارکتکنندگان
شاخصها

تعداد

درصد

آموزشی

2۲

%۲2

پژوهشی

0

%07

اداری

6

%03

جمع

09

%222

وضعیت اشتغال

جدول  0وضعیت متغیر وضعیت اشتغال مشارکتکنندگان را نشان داده است .نتایج بیانگر
این است که وضعیت اشتغال  2۲نفر ( ۲2درصد) آموزشی 0 ،نفر ( 07درصد) پژوهشی و 6
نفر ( 03درصد) اداری میباشند.
وضعیت اشتغال مشارکت کنندگان
15
10
5
0

نمودار  .2توزیع نمونه برحسب وضعیت اشتغال مشارکتکنندگان

در نمودار  0نیز وضعیت اشتغال مشارکتکنندگان به تفکیک نشان دادهشده است.
جدول  .3متغیر رشته تحصیلی مشارکتکنندگان
شاخصها

تعداد

درصد

الهیات

22

33/۲

فلسفه تعلیم و تربیت

0

7.۲

مدیریت

22

30.۲

جامعهشناسی

0

7.۲

رشته تحصیلی
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شاخصها

تعداد

درصد

سایر

4

23

جمع

09

%222

رشته تحصیلی

وضعیت رشتهی تحصیلی مشارکتکنندگان در جدول  3نشان دادهشده است .بر این
اساس بیشترین فراوانی شرکتکنندگان مربوط به رشته مدیریت با  22نفر ( 30.۲درصد) بوده
است.
سابقه کار مشارکت کنندگان
7
6
5
4
3
2
1
0
بیشتر از  26تا  21 30تا  16 26تا  10 20تا  15کمتر از
 30سال

سال

سال

سال

سال

 10سال

نمودار  .3توزیع نمونه برحسب سابقه کار مشارکتکنندگان

در نمودار  3وضعیت سابقه کار مشارکتکنندگان به تفکیک سطوح نشان دادهشده
است.
سؤال اول پژوهش :مدیریت مبتنی بر آموزههای عرفان اسالمی دارای کدام ویژگیهای
اساسی است؟
سؤال دوم :اثربخشی مدل مدیریت مبتنی بر عرفان اسالمی در سازمان چگونه است؟
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تعیین عبارتهای تعریفکننده مدل مدیریت مبتنی بر عرفان اسالمی .در این مرحله تالش
گردیده تا تمامی نظرات درباره ویژگیهای مدیریت مبتنی بر آموزههای عرفان اسالمی از
طریق مرور مصاحبه با صاحبنظران و بررسی مطالعات انجامشده گردآوری شود که بعد از
بررسی و تحلیل اطالعات  6۲در قالب عبارت به شرح جدول شماره ( )4-۲استخراج گردید.
جدول  .4تعیین عبارتهای تعریفکننده مدیریت مبتنی بر عرفان اسالمی
ردیف

عبارات مستخرج ()Q

ردیف

انسان کامل هدف ،مقصد و مقصود
2

آفرینش و لذا الگوی تام و تمام مدیر

34

عارف تلقی میشود.
الگو واقعشدن «انسان کامل» برای
0

مدیر عارف ضرورت شناخت
قابلیتها و استعدادهای بالقوه خود و

3۲

36

و گوش او خواهم شد تا با آنها بشنود و ببیند ،ارتباط
با عالم معنویت باعث میشود تا چشم حقیقتبینی
برای مدیر عارف حاصل شود.

عرفان مدیر عارف در اعماق معنای
4

همیاران با مجال بخشی به استعدادها و قابلیتها همه

مطابق حدیث قدس :اگر من او را دوست بدارم چشم

قابلمالحظه است.

ناب خود دریک کلمه «یقظه»

به تخلق خلیفهاللهی است.

مراحل اصول مدیریت را به اجرا گذارد.

در اسفار اربعه صدر المتالهین
3

الگوپذیری مدیر عارف از انسان کامل ،به معنای التزام

مدیر اسالمی میکوشد تا در خود و دیگر همکاران و

دیگران را مینمایاند.

مدیریت سیر و سلوک به شایستگی

عبارات مستخرج ()Q

مدیر عارف کسی است که با هوشیاری و بیداری آنچه
37

خالصه شده است.

را که غافالن نمیشنوند و خفتگان نمیبینند ،او
میشنود و میبیند.

مکتب کتمان مدیر عارف به معنای
آن نیست که عارف را از متن اجتماع
۲

به انزوایی سوق دهد .بلکه خودسازی

30

در ایفای شایستهتر نقش اجتماعی

عرفان مدیر عارف بیش و پیش از آنکه یک مکتب
نظری باشد ،مکتبی یکپارچه عملی به شمار میرود.

مدیر تلقی میشود.
«راز نگهداری» حاصل از مقامات در
6

مدیر عارف ،ازجملهی مهمترین
شایستگیهای صفاتی یک مدیر
محسوب میشود.

39

مدیران جامعه اسالمی سخت به آموزههای عرفان
اسالمی نیازمندند
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عبارات مستخرج ()Q

ردیف

عبارات مستخرج ()Q

آنچه پس از چهار دهه ،برای مدیران
7

سطوح مختلف نظام جمهوری
اسالمی احساس نیاز شدید میشود.

42

عرفان ،زدودن محبّت ماِسوى اللّه از قلب مدیر عارف
و محبّت و کشش او را تابع عشق حق قرار دادن است.

آموزههای عرفان اسالمی است.
عرفان مدیر عارف ،رهایى از خودپرستى
0

و به قید بندگى حق مقید شدن و منوّر

42

شدن جان به نور الهى است.

ادراک دل و «شهود عرفانی» در مدیر عارف ،او را به
مرحله مشاهده حقایق میرساند.

با پاکسازی درون ،مدیر عارف
9

میتواند به شهود عرفانی دستیافته و
بسیاری از حقایق را با علم حضوری

40

معرفت شهودی و قلبی میانبرترین راه معرفتی است که
مدیر عارف برگزیده است.

مشاهده کند.
مدیر عارف صاحبنظری است که
22

خداوند او را به ذات و صفات و اسماء

43

و افعال خود بینا گردانیده است.
هرچه مسیر سلوک مدیر عارف
22

44

همراهتر باشد ،مشاهدات زاللتر و

4۲

«مطابقت با فطرت و شریعت» میداند.

دون برای به پرواز درآوردن روح
خویش است.

و تعدد منزه دانسته و کثرات ظاهری را نمود و تجلی

تمام هنر مدیر عارف آن است که به هیچ معشوقی جز

چشاندن سختیها و مرارتها در
23

که حقیقت هستی را در باطن خویش از هرگونه کثرت
آن بُوِد مطلق بشمار میآورد.

ریاضت مدیر عارف بهمنظور
کاستن کثرات و رهایی از طبیعت

شیعى است که بهعنوان سنجه از سوی مدیر عارف

معرفت مدیر عارف به توحید وجودی آنگونه است

مدیر عارف مالک تخلق به عرفان
20

به شهود و التزام به وحى ،سه ویژگى ممتاز عرفان
مطمح نظر قرار میگیرد.

معارف برتر به دست خواهد آورد.

حقیقى را« ،همهجانبه بودن» آن و سپس

عارف از دیده گوید و عاقل از شنیده.
پایبندى به عقل ،تهذیب نفس با سیر و سلوکى منتهى

دقیقتر و منازل عرفان عملی او
کاملتر و با رعایت شئون شریعت

معرفت مدیر عارف از دیده بُوَد چنانچه گفتهاند:

46

معشوق حقیقی ،عشق نورزد و اصالتی ندهد و اگر به
مخلوقات عشق میورزد به دلیل عشقورزی به حضرت
حق باشد.

شناسایی الگوی ذهنی صاحبنظران عرفان اسالمی ...
ردیف

عبارات مستخرج ()Q

ردیف

در نزد مدیر عارف تا فنا و کشتن
24

مَنیّیتهای نفسانی صورت نپذیرد

89
عبارات مستخرج ()Q
مدیر عارف واقف است که تجلی حق در نفوس کامل

47

هرگز به وحدت حقیقی نخواهد رسید

انسانی در دنیا و آخرت ،بر حسب استعداد آن نفوس
است.

مدیر عارف ،جون خداوند را با جمیع
2۲

صفات و کماالت میشناسد لذا فرد
عارف را اکمل موجودات عالم و

40

شایستهساالری مدیر عارف برآمده از حقیقتجویی
اوست که بر طریق شریعت بدان نائل میشود.

خلیفهاهلل میداند.
خدامحوری مدیر عارف منبعث از
26

قرآن کریم و بهعنوان معیار اصلی

الهام نوعی هدایت الهی است که شامل حال مدیر
49

معرفت شهودی است.

عارف میشود و با برخورداری از آن درک تمییز
صواب از خطا را پیدا میکند.

ورع مدیر عارف عبارت است از
27

دورى مدیر از ستم گرىهاى مردم،
به حدى که کسى را بر او دعوى و

۲2

مقام صبر مدیر عارف عبارت است از تحمل شداید و
بالها و ناپسندیدهها و از سر گذرانیدن آنها بدون شکوِه.

ادعایى نباشد.
مقام رضای مدیر عارف ،عبارت
است از آرام یافتن دل مدیر به احکام
20

و دستورهاى خدا و موافقت او به

قرب آن است که مدیر سالک در اثر کسب مقدماتی
۲2

آنچه خداوند پسندیده و براى او

مانند ایمان و اعمال صالح ،ارتقای وجودیافته و در پرتو
تجرد نفس ،خود را در محضر حقتعالی احساس نماید.

اختیار کرده است.
مدیر عارف با توکل برخواسته
29

ازایمان «ومنیتوکل علی اهلل فهو
حسبه» همواره در شداید خداوند را

مدیر عارف بر مبنای «افوض امری الی اهلل» ،هرگونه
۲0

دلخوش است.

یار و یاوری خود مشاهده میکند.
مدیر عارف با تصبّر و اجتناب از شکوه
02

و شکایت از نامالیمات شکیبایی را

۲3

الزمه مدیرت تعالی برمیشمارد.
مدیر عارف خود را بیش از هر کس
02

فقیر الی اهلل میداند و لذا به مقامات
دل نمیبندد.

خوف و حزن را از خود دور و بر رضایت حضرت حق

رقبت و رهبت مدیر عارف برخاسته از معرفت او به
ناظر بودن خدا بر اعمال اوست.
مدیر عارف شایستگی خود را با سنجه قرار دادن خاتم

۲4

اولیاء که در هر عصر و زمانی یک انسان کامل و
معصوم است ،ارزیابی میکند.
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عبارات مستخرج ()Q

ردیف

خضوع و خشوع و صبر و تحمل قائم
00

بر شریعت مدیر عارف در مقابل افراد
اجتماع یکی از آموزههای برجسته

عبارات مستخرج ()Q
مدیر عارف فرمایش «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِید» را

۲۲

بشارتی عظیم در معیت قیومی با حضرت حق تلقی
میکند.

عرفان اسالمی است.
عرفان ناب همان عرفانی است که بر
03

مبنای عبودیت و فناء فی اهلل ،مدیرانی
که زاهدان شب و شیران روزند،

۲6

سه عنصر :تربیت ،هدایت و والیت همواره در نگاه
عرفان ناب مدیر عارف به سازمان ،معطوف است.

میپروراند.
مدیر عارف با تفسیری عارفانه از
04

0۲

اجتماع و جامعه میکوشد تا جامعه را

دو مقوله هدایت و مدیریت اجتماعی ،در مدیریت
۲7

از کثرت بهسوی وحدت سوق دهد.

است ،از موقعیتی ممتاز برخوردار و است.

آموزههای عرفان اسالمی بهعنوان روح

مدیر عارف میکوشد تا در مدیریت کالسیک ،انسان

حاکم بر ساختارهای مدیریتی خشک و

۲0

بهدوراز حقیقت تلقی میشود.
حاکمیت نظریه بسته سیستمها ،در
معنا بخشی و اصالت دهی به ایفای

را که موجودی اقتصادی و صرفاً دنیایی تعریف شده را
با نگرشی عرفانی اصالح و تعالی بخشد.

مدیر عارف نجات سازمان را از
06

عرفانی که در سفر سوم و چهارم اسفار اربعه مطرح

نقش اصالحی مدیر عارف در جنبش روابط انسانی
۲9

مدیریت نیوکالسیک اعتنا بخشی و تکریم انسان
بهجای اصالت دهی به محیط کار خواهد بود.

نقش خلیفهاللهی کارکنان میداند.
نقش اصالحی مدیر عارف بر مکتب
نوین (معاصر) آن خواهد بود تا
07

روابط انسانی حاکم در خدمت به

هنر مدیر عارف اسالمی آن است که اهتمامی همهجانبه
62

افزایش تولید را به صبغه معنوی و

و تام و تمام در تزریق ،تعمیق و ترویج آموزههای عرفان
ناب اسالمی به همه عرصههای اجتماع به عمل آورد.

الهی مبدل سازد.
به فرمایش« :الناس علی دین ملوکهم»
چنانچه ساختارهای مدیریتی و
00

مدیران جوامع ،ممهّد به آموزههای
عرفانی شوند ،تأثیر شگرف آن در

مدیریت مبتنی بر عرفان اسالمی ،اصول مدیریتی تیلور را
62

همه دامنههای اجتماع سریعتر و بهتر

که معطوف بر مبنای تواناییهای مهارتی در انتخاب
دقیق کارکنان است را با اهمیت و اولویت بخشیدن به
ثبات اخالقی و معنویت اصالح و کمال میبخشد.

و بیشتر هویدا خواهد شد.
09

اگر مدیر عارف در سازمانی قرار
گیرد که مطابق مدیریت هنری فایول،

60

رویکرد مدیر عارف مدیریت بروکراسی را رویکردی
ساختارگرایی است بر نتابیده و نقش اول سلسلهمراتب

شناسایی الگوی ذهنی صاحبنظران عرفان اسالمی ...
ردیف

عبارات مستخرج ()Q

ردیف

28
عبارات مستخرج ()Q

مدیریت صنعتی مورد التفات واقع

در تئوری دیوانساالری حاکم بر بروکراسی را حذف و

شده است ،او میکوشد تا کار آمدی

مالک را تخلق افزونتر به اسماء حسنی افراد سازمان

سازمان را بر مبنای تکریم انسان

قرار خواهد داد.

بهجای امور فنی ،بازرگانی ،مالی،
حسابداری و وظایف مدیریتی تغییر
وتعریف نماید.
یکی از مهمترین معیارهای محاسبه
32

مدیر عارف ،معرفت بر علم و عدل
خداوند و گریزناپذیری وعدم امکان

63

مدیر عارف «واعتصموا بحبل اهلل جمیعاً» را حلقه اتصال
به محبوب میداند.

انکار بر کرده خویش است.
مدیر عارف همواره خود را در سفر

مدیر عارف در مقام توبه گری همِّ خویش را بر این

عرفانی به حالت آمادهباش احساس
32

نموده و در آمادگی خیزش و برای

64

برخاستن «یقظه» و بیداری را در همه

معطوف میدارد تا خود و همکاران و سازمانی که
مسئولیت آن را بر عهده دارد را از ستمگری دور نگه
دارد.

احوال ضروری میداند.
ایثار مدیر عارف دو جنبه دارد-2 :
ایثار مادی-0 .ایثار معنوی که همان
30

نثار محبت و عشق است؛ و درجه
نخست آن برگزیدن خلق بر خویش

6۲

حیای مدیر عارف ،توجه به این نکته است که خداوند،
همواره ناظر و شاهد اعمال و رفتار او است.

است.
33

در فتوت مدیر عارف هم قابلیت
مطرح است و هم فاعلیت.

تعیین ویژگی مؤلفههای اصلی مدیریت مبتنی بر آموزههای عرفان اسالمی .در این مرحله
عالوه بر تعیین مؤلفههای هفتگانه اصلی مدل مورد انتظار با نظر صاحبنظران ،ویژگیهای
آنها نیز مشخص گردید که شرح آن در جدول  ۲ارائه شده است.
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جدول  .5مؤلفههای هفتگانه اصلی مدل مدیریت مبتنی بر عرفان اسالمی
شاخصها

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

عدالت محوری
تعالیجویی

04/09
33/42

3/29
4/02

-2/40
-2/22

-2/00
-2/44

بهبود اجتماعی

03/62

0/73

2/23

2/۲9

متغیرها

اثربخشی

04/92

0/92

-2/۲3

2/23

کارایی

30/22

۲/04

2/20

-2/66

اسوهای

02/02

3/32

-2/30

-2/6

تکلیف مداری

0۲/27

0/70

-2/4

2/29

همانطور که در جدول  ۲ارائه شده است مدل مدیریت مبتنی بر عرفان اسالمی دارای 7
مؤلفه اصلی است که ویژگی آنها در جدول نشان دادهشده است .در این میان مؤلفه
تعالیجویی ،باالترین نمره را کسب نموده است .بر اساس مقادیر بهدستآمده چولگی و
کشیدگی میتوان اذعان داشت که مؤلفههای هفتگانه دارای توزیعی نرمال میباشند.
تعیین تأثیر هریک از مؤلفههای اصلی در تشکیل مدل
جدول  .6ماتریس کل تبیین شده برای هفت مؤلفه
مقادیر ویژه اولیه
مؤلفهها

مجموع مجذور بارهای عاملی

مجموع مجذور بارهای عاملی

استخراجی

چرخشیافته

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

2

/

/

/ / /

/

0

/

/

/ / /

/

/

3

/

/

/ / /

/

/

/

4

/

/

/ /

/

/

/

/

/

۲

/

/

/ /

/

/

/

/

/

6

/

/

/ /

/

/

/

/

/

7

/

/

/ /

/

/

/

/

/

کل

کل

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

/

/

/

کل

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

/

/
/
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پس از حصول اطمینان از مناسب بودن دادهها ،بهمنظور دستهبندی نظرات
مشارکتکنندگان ،تحلیل عاملی کیو به روش مؤلفههای اصلی و با استفاده از چرخش
واریماکس 2صورت گرفت .شایانذکر است که مالک استخراج عاملها ،مقادیر ویژه باالتر
از  2بوده است .نتایج در جدول  6نشان دادهشده است .همانطور که مشاهده میگردد با
توجه به این مالک ،دیدگاه افراد نمونه رویهمرفته در  7مؤلفه دستهبندی شد که این 7
مؤلفه در حدود  00/62درصد واریانس را تبیین و پوشش میدهند .بر اساس نتایج
بهدستآمده ،بیشترین واریانس تبیین شدهی مؤلفههای اول و دوم به ترتیب ( )%04/34و
( )%2۲/۲0بودهاند ،بعد از آنها به ترتیب هر یک از مؤلفههای سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم و
هفتم با مقادیر ( )%0/60( ،)%9/06( ،)%22/29( ،)%22/74و ( )%0/42در رتبههای بعدی قرار
دارند.
آزمون تناسب دادهها بهمنظور تحلیل عاملی اکتشافی
جدول  .7نتایج آزمونهای تناسب دادهها بهمنظور تحلیل عاملی اکتشافی
آزمون کیزر-میر -اولکین
2/006

آزمون کرویّت بارتلت
2

x =۲704/99

درجه آزادی
2200

سطح معنیداری
2/222

بهمنظور انجام تحلیل عاملی اکتشافی ،اطالع از مناسب بودن دادهها یکی از
پیشفرضهای اساسی است .بدین منظور از آزمونهای کیزر-میر -اولکین 2و کرویّت
بارتلت 3استفاده گردید .همانگونه که مشاهده میشود ،مقدار شاخص کیزر-میر -اولکین،
 2/006است که مقدار قابلقبول برای این شاخص است .همچنین ،مقدار آمارهی کای-
اسکوئر برای آزمون کرویت بارتلت ۲704/99 ،است که با درجهی آزادی  ،2200معنیدار
است ()P=2/222؛ بنابراین ،میتوان گفت که دادهها برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی
مناسب میباشند .نتایج در جدول ( )6مشاهده میگردد.
1. varimax rotation
2. Kaiser-meyer-olkin
3. Bartlett’s test of sphericity
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تعیین ماتریس کل تبیین شده برای هفت مؤلفه
جدول  .8ماتریس کل تبیین شده برای هفت مؤلفه شناساییشده
مقادیر ویژه اولیه
ابعاد

مجموع مجذور بارهای عاملی

مجموع مجذور بارهای عاملی

استخراجی

چرخشیافته

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

2

22/22

02/04

02/04

22/22

0

6/67

23/92

34/74

6/67

23/92

3

۲/27

22/70

4۲/۲3

۲/27

22/70

4۲/۲3

4

3/90

0/32

۲3/03

3/90

0/32

۲3/03

4/04

۲

3/3۲

6/99

62/00

3/3۲

6/99

62/00

3/04

0/22

6

0/90

6/02

67/24

0/90

6/02

67/24

3/07

6/03

63/90

7

2/47

3/26

72/22

2/47

3/26

72/22

0/94

6/23

72/22

کل

کل

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

02/04

02/04

7/02

34/74

۲/06

20/02

۲/66

22/02

42/09

0/03

49/23
۲7/24

کل

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

26/07

26/07
00/49

پس از حصول اطمینان از مناسب بودن دادهها ،بهمنظور تبیین روایی مؤلفههای پرسشنامه،
تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفههای اصلی و با استفاده از چرخش واریماکس 1صورت
گرفت .شایانذکر است که مالک استخراج عاملها ،مقادیر ویژه باالتر از  2بوده است .نتایج
در جدول  0نشان دادهشده است.
همانطور که مشاهده میگردد ،مؤلفههای پرسشنامه ،رویهمرفته در هفت مؤلفه
دستهبندی شده است؛ که این مؤلفهها  72/22درصد از واریانس کل را تبیین مینمایند.

نمودار  .8آزمون اسکری کتل مؤلفههای استخراجی پرسشنامه

1. Varimax Rotation

25
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نمودار  0آزمون اسکری کتل( 1سنگریزه) برای مؤلفههای استخراجشده پرسشنامه را
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میگردد نمودار مذکور  7مؤلفه استخراجی با مقدار
بیشتر از  2را به نمایش درآورده است.
جدول  .9مـاتریس بارهای عاملی چرخشیافت
مؤلفه
عنوان

مؤلفه 2
عدالت
محوری

مؤلفه 0
تعالیجویی

مؤلفه 3
بهبود
اجتماعی

مؤلفه 4

مؤلفه ۲

مؤلفه 6

اثربخشی

کارایی

اسوهای

مؤلفه 7
تکلیف
مداری

-7-۲-3-0 -7-6-۲-3-0
0-03-27
-32-06-04
شماره

-39-30-30

سؤاالت -47-46-44
-۲3-۲3-49
64-62-۲4

-29-20-0

-22-9-4-2
-27-24-22

-04-00-۲

-30-06-0۲ -09-00-20
-۲2-39-3۲ -37-36-32
-۲7-۲6-۲3 -40-42-42
-49-4۲-۲3
63-۲۲-۲2

62-۲9-۲0

-02-29-0

-20-7-6

-0۲-03-02 -0۲-03-02

-24-23

-00-07-06 -00-07-06
-37-3۲-09 -37-3۲-09
-44-40-42 -44-40-42
-۲2-49-40 -۲2-49-40
-۲4-۲3-۲0 -۲4-۲3-۲0
-۲9-۲0-۲6 -۲9-۲0-۲6
64-62

-34-2۲
-2-۲4-30
-6۲-۲7
-03-00
3-26

-32-27
-34-32
-43-3۲
-4۲-44
-۲2-46
64-62

64-62

به کمک این ماتریس (جدول  )9مشخص گردید که کدامیک از سؤاالت از دیدگاه
مشارکتکنندگان باعث ایجاد هر یک از مؤلفهها شدهاند .معیار قابلقبول برای بهحساب
آوردن یک مؤلفه ،در برگرفتن حداقل  3مشارکتکننده در هر مؤلفه است که در این
پژوهش همه مؤلفهها تعداد سؤاالت باالی این مقدار را به خود اختصاص دادهاند .شایانذکر
است معیار قابلقبول برای بار عاملی بدین شیوه است که اگر قدر مطلق بار عاملی از
( )0/۲0/√nبیشتر باشد آنگاه با اطمینان  99درصد بار عاملی معنیدار است n.بیانگر تعداد
کارتهای کیو است؛ که به استناد این معیار ،در این مطالعه مقدار قابلقبول بار عاملی /30
بهدستآمده و مبنا قرارگرفته است.
1. Scree Cottell
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جدول  .11مقادیر اثرات مستقیم استانداردشده و استاندارد نشده مؤلفهها در مدل نهایی
خطای

نسبت بحرانی

سطح

ضریب

برآورد ضریب استاندارد
نشده

استاندارد

c.r

معنیداری

استانداردشده

از عدالت محوری به تکلیف مداری

2/223

2/24۲

0/329

2/202

2/220

از تعالیجویی به تکلیف مداری

2/049

2/233

7/۲40

2/222

2/304

از عدالت محوری به اثربخشی

2/236

2/2۲2

0/7۲2

2/226

2/246

از تعالیجویی به اثربخشی

2/203

2/239

0/22۲

2/222

2/202

از تکلیف مداری به اثربخشی

2/007

2/262

3/729

2/222

2/023

از تکلیف مداری به بهبود اجتماعی

2/202

2/2۲۲

3/006

2/222

2/202

از اثربخشی به بهبود اجتماعی

2/022

2/2۲0

4/204

2/222

2/003

از تکلیف مداری به کارایی

2/۲09

2/220

۲/790

2/222

2/320

از اثربخشی به کارایی

2/29۲

2/290

0/200

2/233

2/220

از تعالیجویی به کارایی

2/002

2/264

3/462

2/222

2/277

از عدالت محوری به کارایی

2/207

2/202

0/323

2/202

2/222

از بهبود اجتماعی به کارایی

2/064

2/29۲

0/706

2/22۲

2/230

از بهبود اجتماعی به اسوه بودن

2/322

2/2۲0

۲/372

2/222

2/0۲7

از اثربخشی به اسوه بودن

2/233

2/2۲۲

0/427

2/226

2/227

از کارایی به اسوه بودن

2/272

2/233

۲/027

2/222

2/072

از تکلیف مداری به اسوه بودن

2/030

2/260

3/007

2/222

2/297

روابط مستقیم مؤلفهها

جدول  22نتایج اثرات مستقیم استاندارد نشده و استانداردشده بین ابعاد مدیریت مبتنی بر
عرفان در مدل نهایی را نشان داده است:
جدول  .11مقادیر اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل مؤلفهها در مدل نهایی
اثرات

اثر مستقیم

اثرغیرمستقیم

اثر کل

از تعالیجویی به تکلیف مداری

**2/304

2/222

**2/304

از تعالیجویی به اثربخشی

*2/20

**2/200

**2/020

از تعالیجویی به بهبود اجتماعی

2/222

**

**

مسیرها

از تعالیجویی به کارایی
از تعالیجویی به اسوه بودن
از عدالت محوری به تکلیف مداری

**

2/277

2/222
*

2/220

2/224

**

2/2۲6

**

2/020

2/222

2/224

**

2/333

**

2/020

*

2/220
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اثرات
مسیرها
از عدالت محوری به اثربخشی

اثر مستقیم
**

2/246

27

اثرغیرمستقیم
*

2/20۲

اثر کل
*

2/272

از عدالت محوری به بهبود اجتماعی

2/222

**

2/2۲9

2/2۲9

از عدالت محوری به کارایی

*2/222

**2/263

**2/274

از عدالت محوری به اسوه بودن

2/222

**2/22۲

**2/22۲

از تکلیف مداری به اثربخشی

**

از تکلیف مداری به بهبود اجتماعی

**

از تکلیف مداری به کارایی

**

از تکلیف مداری به اسوه بودن

**

2/297

2/023
2/20

2/320

2/222
**

2/240

**

2/2۲۲

**

2/202

**

**

2/023

**

2/007

**

2/360

**

2/370

از اثربخشی به بهبود اجتماعی

**2/003

2/222

**2/003

از اثربخشی به کارایی

*2/220

**2/232

**2/239

از اثربخشی به اسوه بودن

*

**

**

از بهبود اجتماعی به کارایی

**

از بهبود اجتماعی به اسوه بودن

**

از کارایی به اسوه بودن

**

P≤2/22 * P≤2/2۲

2/227
2/230
2/0۲7
2/072

2/29۲

2/222
**

2/237

2/222

2/020

**

2/230

**

2/09۲

**

2/072

**

عالوه بر اثرات مستقیم مؤلفهها بر همدیگر ،اثرات غیرمستقیم و کل مؤلفهها نیز برآورد
گردید که نتایج آن در جدول شماره  22نشان دادهشده است .بر اساس نتایج بهدستآمده
میتوان گفت که:
مؤلفههای مدیریت مبتنی بر عرفان صرفاً بهصورت مستقیم بر تکلیف مداری تأثیر دارد
که میزان ضریب مستقیم آن  2/304بوده که این مقدار در سطح ( )P≤2/22معنیدار است.
مؤلفههای مدیریت مبتنی بر عرفان بر اثربخشی اثر مستقیم به میزان  ،2/20اثر غیرمستقیم
 2/200و در کل به میزان  2/020تأثیرگذار است .مقادیر بهدستآمده در سطوح ()P≤2/22
و ( )P≤2/2۲معنیدار میباشند.
مؤلفههای مدیریت مبتنی بر عرفان بر بهبود اجتماعی اثر مستقیم نداشته ولی از طریق
مؤلفههای دیگر ،اثر غیرمستقیم  2/224و در کل به میزان  2/224تأثیرگذار است.این مقدار
در سطح ( )P≤2/22معنیدار است.
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مؤلفههای مدیریت مبتنی بر عرفان بر کارایی اثر مستقیم به میزان  ،2/277اثر غیرمستقیم
 2/2۲6و در کل به میزان  2/333تأثیرگذار است .مقادیر بهدستآمده در سطح ()P≤2/22
معنیدار میباشند.
مؤلفههای مدیریت مبتنی بر عرفان بر اسوه بودن اثر مستقیم نداشته ولی از طریق مؤلفههای
دیگر ،اثر غیرمستقیم  2/020و در کل به میزان  2/020تأثیرگذار است.این مقدار در سطح
( )P≤2/22معنیدار است.
عدالت محوری مدیریت مبتنی بر عرفان ،صرفاً بهصورت مستقیم بر تکلیف مداری تأثیر
دارد که میزان ضریب آن  2/220بوده که در سطح ( )P≤2/2۲معنیدار است.
عدالت محوری مدیریت مبتنی بر عرفان بر اثربخشی اثر مستقیم به میزان  ،2/246اثر
غیرمستقیم  2/20۲و در کل به میزان  2/272تأثیرگذار است .مقادیر بهدستآمده در سطوح
( )P≤2/22و ( )P≤2/2۲معنیدار میباشند.
عدالت محوری مدیریت مبتنی بر عرفان بر بهبود اجتماعی اثر مستقیم نداشته ولی از طریق
سایر مؤلفهها ،اثر غیرمستقیم  2/2۲9و در کل به میزان  2/2۲9تأثیرگذار است.این مقدار در
سطح ( )P≤2/22معنیدار است.
عدالت محوری مدیریت مبتنی بر عرفان بر کارایی اثر مستقیم به میزان  2/222و از طریق
مؤلفههای دیگر اثر غیرمستقیم  2/263و در کل به میزان  2/274تأثیرگذار است .مقادیر
بهدستآمده در سطوح ( )P≤2/22و ( )P≤2/2۲معنیدار میباشند.
عدالت محوری مدیریت مبتنی بر عرفان بر اسوه بودن ،اثر مستقیم نداشته ولی از طریق
سایر مؤلفه ،اثر غیرمستقیم  /22۲و در کل به میزان  2/22۲تأثیرگذار است.این مقدار در سطح
( )P≤2/22معنیدار است.
تکلیف مداری مدیریت مبتنی بر عرفان صرفاً بهصورت مستقیم بر اثربخشی تأثیر دارد که
میزان ضریب مستقیم آن  2/023بوده که در سطح ( )P≤2/22معنیدار است.
تکلیف مداری مدیریت مبتنی بر عرفان بر بهبود اجتماعی اثر مستقیم به میزان  2/20و از
طریق مؤلفههای دیگر ،اثر غیرمستقیم  2/240و در کل به میزان  2/007تأثیرگذار است.
مقادیر بهدستآمده در سطح ( )P≤2/22معنیدار میباشند.
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تکلیف مداری مدیریت مبتنی بر عرفان بر کارایی اثر مستقیم به میزان  2/320و از طریق
مؤلفههای دیگر ،اثر غیرمستقیم  2/2۲۲و در کل به میزان  2/360تأثیرگذار است .مقادیر
بهدستآمده در سطح ( )P≤2/22معنیدار میباشند.
تکلیف مداری مدیریت مبتنی بر عرفان بر اسوه بودن اثر مستقیم به میزان  2/297و از
طریق مؤلفههای دیگر ،اثر غیرمستقیم  2/202و در کل به میزان  2/370تأثیرگذار است.
مقادیر بهدستآمده در سطح ( )P≤2/22معنیدار میباشند.
اثربخشی ،صرفاً بهصورت مستقیم بر بهبود اجتماعی تأثیر دارد که میزان ضریب آن
 2/003بوده که در سطح ( )P≤2/22معنیدار است.
اثربخشی بر کارایی اثر مستقیم به میزان  2/220و از طریق ابعاد دیگر اثر غیرمستقیم 2/232
و در کل به میزان  2/239تأثیرگذار است .مقادیر در سطوح ( )P≤2/22و ( )P≤2/2۲معنیدار
میباشند.
اثربخشی بر اسوه بودن ،اثر مستقیم به میزان  /227و از طریق مؤلفههای دیگر ،اثر
غیرمستقیم  2/29۲و در کل به میزان  2/020تأثیرگذار است .مقادیر در سطوح ( )P≤2/22و
( )P≤/2۲معنیدار میباشند.
بهبود اجتماعی ،صرفاً بهصورت مستقیم بر کارایی تأثیرگذار بوده که میزان ضریب آن
 2/230است که این مقدار در سطح ( )P≤2/22معنیدار است.
بهبود اجتماعی بر اسوه بودن ،اثر مستقیم به میزان  2/0۲7و از طریق سایر مؤلفهها ،اثر
غیرمستقیم  2/237و در کل به میزان  2/09۲تأثیرگذار است .مقادیر بهدستآمده در سطح
( )P≤2/22معنیدار است.
کارایی ،صرفاً بهصورت مستقیم بر اسوه بودن ،تأثیر دارد که میزان ضریب آن  2/07بوده
که در سطح ( )P≤2/22معنیدار است.
تعیین مدل نهایی مدیریت مبتنی بر عرفان اسالمی بر اساس ضرایب استاندارد .بهمنظور
مشخص شدن مدل نهایی مدیریت مبتنی بر عرفان اسالمی ،از روش تحلیل مسیر از طریق
برآورد پارامتر بیشینه درست نمایی استفاده شده است .با توجه به نرمال بودن دادهها،
پیشفرض اساسی این روش رعایت گردیده است .پس از تحلیل دادههای مربوط به
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مؤلفههای هفتگانه مسیرهای جدیدی توسط نرمافزار پیشنهاد گردید .بهاینترتیب مدل
نهایی برحسب ضرایب استانداردشده به دست آمد که در شکل ( )2-۲میآید.

شکل  .1مدل نهایی مدیریت مبتنی بر عرفان بر اساس ضرایب استانداردشده

شکل  2مدل نهایی مدیریت مبتنی بر عرفان بر اساس ضرایب استانداردشده را نشان
میدهد .نتایج مدل نهایی حاکی از آن است که کای اسکوئر برابر 0/0۲؛ ( )x2=0/0۲با
درجات آزادی ۲؛ ( )df=۲و سطح معنیداری 2/243؛ ( )Sig=2/243بوده که با عنایت به
نتایج میتوان گفت که مدل ارائه شده معنیدار است.این معنیداری در ارزیابی شاخصهای
کلی برازش مدل نهایی در جدول  20ارائه شده است:
جدول  .12شاخصهای کلی برازش مدل نهایی مدیریت مبتنی بر عرفان
شاخص
مدل
مدل نهایی مدیریت مبتنی بر
عرفان
برازش قابلقبول

P≤2/2۲

X2

Sig

2/243 0/0۲
-

>2/2۲

2
NFI AGFI GFI df/x

CFI

IFI

RMSEA

2/993 2/6۲

2/990 2/992 2/979 2/962

2/24۲

>2/9

>2/9

<2/20

>3

>2/9

>2/9

>2/9
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بهمنظور بررسی برازش مدل نهایی مدیریت مبتنی بر عرفان بر اساس ضرایب
بهدستآمده ،شاخصهای کلی نیکویی برازش محاسبه گردید که نتایج در جدول  20نشان
دادهشده است .بر اساس نتایج بهدستآمده با اطمینان  9۲درصد میتوان ادعا نمود که مدل
ارائهشده مدیریت مبتنی بر عرفان معنیدار بوده و از لحاظ آماری مورد تائید است.
سؤال دوم :اثربخشی مدل مدیریت مبتنی بر عرفان اسالمی در سازمان چگونه است؟
برای پاسخگویی به این سؤال از پرسشنامه اثربخشی  00سؤالی پارسونز استفاده شده است
که دارای چهار مؤلفه اصلی انطباق ،کسب هدف ،یگانگی و حفظ الگوها است.
تعیین پایایی پرسشنامه در ادامه بررسی شده است:
جدول  .13ضریب آلفای کرونباخ مؤلفههای اثربخشی
مؤلفهها

شماره سؤاالت

آلفای کرونباخ

انطباق

02-20 –26 - 2۲-23-22- 6

0/79

کسب هدف

-27-24-20-7-۲-0-2

0/71

یگانگی

00-02-22-9-0-4-3

0/73

حفظ الگوها

00-07-06-0۲-04-03-29

0/75

بر اساس نتایج ارائه شده در جدول  23پرسشنامه پارسونز از پایایی الزم برای اندازهگیری
اثربخشی مدل برخوردار است.
جدول  .14اولویتبندی گویههای مرتبط با مؤلفه انطباق
شماره گویهها

میانگین

انحراف معیار

ضرب تغییرات

6

























22
23
2۲
26
20
02
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نتایج تحلیل گویهها برای مؤلفه انطباق حاکی از آن است که گویههای شماره (( 27همسو
شدن اهداف کارکنان با اهداف سازمان)) و (( 02انگیزه یادگیری مشارکتی در

کارکنان))

باالترین میانگین را از دیدگاه شرکتکنندگان کسب نمودهاند و گویه شماره ((2۲مشارکت
فعال کارکنان در تصمیمگیریهای سازمان)) کمترین امتیاز را داشته است.
جدول  .15اولویتبندی گویههای مرتبط با مؤلفه کسب هدف
شماره گویهها

میانگین

انحراف معیار

ضرب تغییرات

2

20/3

002/2

320/2

0

4۲/3

420/2

334/2

۲

3/444

۲66/2

3۲۲/2

7

3۲/4

22۲/2

374/2

20

۲0/3

297/2

3034/2

24

24/3

230/2

402/2

27

07/4

204/2

304/2

نتایج تحلیل گویهها برای مؤلفه کسب هدف حاکی از آن است که گویههای شماره ۲
((افزایش توان یادگیری کارکنان)) و (( 7ارتقای کیفی عملکردها و فعالیتها)) باالترین
میانگین را از دیدگاه شرکتکنندگان کسب نمودهاند و گویههای شماره (( 2مشارکت فعال
کارکنان در تصمیمگیریهای سازمان)) و (( 24مشارکت فعال کارکنان در تصمیمگیریهای
سازمان)) کمترین امتیاز را داشتهاند.
جدول  .16اولویتبندی گویههای مرتبط با مؤلفه یگانگی
شماره گویهها

میانگین

انحراف معیار

ضرب تغییرات

3

74/4

204/2

3۲4/2

4

60/3

7۲4/2

304/2

0

47/3

234/2

3۲0/2

9

00/4

2۲7/2

373/2

22

0۲/4

290/2

307/2

02

24/3

200/2

444/2

00

24/4

209/2

3۲7/2
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در جدول فوق نتایج تحلیل گویهها برای مؤلفه یگانگی ارائه شده است نتایج حاکی از
آن است که گویههای شماره (( 3افزایش رضایت شغلی کارکنان)) و (( 9کاهش مقاومت در
برابر تغییرات و آسان شدن پذیرش و دگرگونی و نوگرایی در عملکردها و

فعالیتها))

باالترین میانگین را از دیدگاه شرکتکنندگان کسب نمودهاند و گویه شماره (( 02هماهنگی
میان اهداف و عملکردها و فعالیتها)) کمترین امتیاز را داشتهاند.
جدول  .17اولویتبندی گویههای مرتبط با مؤلفه حفظ الگوها
شماره گویهها

میانگین

انحراف معیار

ضرب تغییرات

29

20/4

202/2

320/2

03

26/4

20۲/2

320/2

04

20/4

267/2

333/2

0۲

04/3

273/2

34۲/2

06

3۲/3

233/2

347/2

07

07/3

23۲/2

422/2

00

22/3

2۲4/2

323/2

در جدول فوق نتایج تحلیل گویهها برای مؤلفه حفظ الگوها ارائه شده است نتایج حاکی
از آن است که گویه شماره (( 04برنامهریزیهای کالن توسعه و متناسب با جوامع

امروزی))

باالترین میانگین را از دیدگاه شرکتکنندگان کسب نموده و گویههای  0۲تا  00کمتر از
میانگین فرضی پرسشنامه بودهاند.
جدول  .18اولویتبندی کلی و مقایسه مؤلفههای اثربخشی سازمانی
t

سطح معنیداری

انحراف معیار ضریب تغییرات

رتبه

مؤلفههای اثربخشی

میانگین

2/3۲9

2/3۲4

2/222

3

انطباق

3/90

2/2۲

2/042

2/222

4

کسب هدف

3/7

2/2۲

/400

2/222

0

یگانگی

4

2/270

/392

2/200

2

حفظ الگوها

4/47

2/07

/36۲

0/0۲6

2/222

میانگین کل

4/20

2/26

/30۲

2/23۲

2/222
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بر اساس اطالعات جدول ،نتایج حاکی از آن است که مؤلفه حفظ الگوها با میانگین
 4/47باالترین و مؤلفه کسب هدف با میانگین  3/7پایینترین امتیاز را کسب نمودهاند .نتایج
آزمون تی تک نمونهای نیز بیان میکند که همه مؤلفههای اثربخشی سازمانی برای مدل
طرحشده تفاوت معنیداری با میانگین فرضی پرسشنامه دارند و میتوان گفت پاسخگویان
اثربخشی مدل مدیریت مبتنی بر عرفان اسالمی را در حد خوب و باالتر ارزیابی کردهاند.

نتیجهگیری
بر اساس نتایج ارائه شده ،عرفان اسالمی میتواند در مباحث اجتماعی ،خاصه در عرصه
مدیریت نتایج درخوری را برای بهبود نظام سازمانی فراهم آورد .امروزه مدیریت و سازمان
و تشکیالت بیشترین تأثیر را در نحوه زندگی افراد بر عهده داشته و بهطور فزایندهی سازمانی
رودررو هستیم و میتوان گفت که دنیای سازمانها ،دنیای ما را میسازند .در چنین موقعیتی
است که باید حساسیت بسیار باالیی نسبت به اثربخش ساختن دنیای سازمانها از طریق بهبود
مدیریت فراهم آید .بر این اساس هر قدمی که در این زمینه برداشته شود میتواند به بهبود
زندگی بشر کمک کند.
در این پژوهش ،توان عرفان اسالمی برای تأثیرگذاری بر مدیریت موردبررسی قرار
گرفت .به همین منظور ابتدا با تکیه بر دیدگاههای صاحبنظران 64 ،عبارت کلیدی مرتبط
شناسایی تا در مرحله بعد بتوانند مدلی مدیریتی و مبتنی بر آموزههای عرفان اسالمی را با 7
مؤلفه اصلی بسازند .سپس این مدل برای تعیین اثربخشی در اجرا ،در اختیار جمعی از
صاحبنظران ذیربط قرار گرفت تا بر اساس سنجه پارسونز آن را موردبررسی قرار دهند.
نتیجه این داوری نهایی نیز تأیید توانایی این مدل برای تأثیرگذاری بر مدیریت سازمانی بود.
نهایتاً این پژوهش در بستری کمتر شناختهشده توانست پیوند دو عنصر مهم عرفان و مدیریت
را به نمایش بگذارد .و در نتیجه به بهبود مدیریت سازمانی کمک کند .همچنین بستری را
فراهم میسازد تا دیگر پژوهشگران بتوانند با عنایت به روش و نتایج این مطالعه ،به انجام
پژوهشهای بیشتر پیرامون موضوع تشویق شوند.
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